
  هذه اآلية فيها فوائد؛ : الشيخ

من الفوائد: أن املتقي ال يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ ألن اهللا مل يقل: وهم ال يفعلون 

إذا ففعل الفاحشة ال  والذين إذا فعوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )) ((؛ بل قال: الفواحش أو يظلمون أنفسهم

كل  (خيدش بالتقوى إذا استغفر اإلنسان وتاب؛ وقد جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم إنه قال: 

لو لم تذنبوا لذهب  (قال عليه الصالة والسالم:  وصح عنه أنه وخير الخطاءين التوابون ) ,بني آدم خطاء

أن ال يفعل اإلنسان معصية، كل إذا ليس الشأن يف   فيغفر لهم )اهللا بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا

  إنسان البد أن يعصي؛ الشأن يف أنه إذا فعل املعصية رجع إىل اهللا .

والذين إذا فعوا فاحشة  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذنوب تنقسم إىل قسمني: فواحش ودوا؛ لقوله: 

وأو هنا للتنويع؛ وهذا متفق عليه بن العلماء أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر؛ ولكن  أو ظلموا أنفسهم ))

الكبرية األوىل  :فجعل يعددها فيقول .إن الكبائر معدودة :ما هو الضابط للكبائر والصغائر ؟ بعض العلماء يقول

إن الكبائر حمدودة  :ئر؛ وبعضهم يقولالكبرية الثانية الكبرية العاشرة إىل أن انتهى إىل ما بلغه علمه من الكبا

مثل  ,ما فيه حد يف الدنيا فهو كبرية :وليست معدودة؛ ومعىن معدودة يعين معلقة بوصف ال بعدد؛ فقالوا مثال

لعن اهللا من  ( :الزنا السرقة والقذف كل ما فيه حد يف الدنيا فهو كبرية، كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبرية مثل

ه ؛ كل ما رتب عليه غضب فهو كبرية مثل ؟ مثل قوله هوما أشب عن اهللا الراشي والمرتشي )ل ) ( آوى محدثا

ما رتب عليه وعيد يف اآلخرة ، بأن جاء النص من فعل كذا فهو يف  ))؛ وغضب اهللا عليه ((تعاىل يف القاتل: 

  ما أسفل من الكعبين ففي النار ). (النار أو ما أشبه ذلك مثل: 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، عقوبة خاصة دنيوية أو  هأيتومنهم من قال ور 

ما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغرية؛ فقال مثال: الغش من كبائر الذنوب ألن و أخروية فهو كبرية؛ 

وب لقول النيب عليه الصالة إيذاء اجلار من كبائر الذن من غش فليس منا )؛ ( :الشارع جعل له عقوبة خاصة

هللا يدخل فيه من الذنوب وهذا الذي حده رمحه ا من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ) (والسالم: 

بل حىت  ,ولكن الشك أن ما قاله رمحه اهللا ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة ,شيء كثري

وعلى  )... أال أنبئكم بأكبر الكبائر  (كما يف احلديث الصحيح:  ,أصغروفيها ما هو أكرب ما هو  االكبائر فيه

هذا فنقول: الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر، تؤخذ من اآلية هذه؛ مث الكبائر ختتلف مراتبها حبسب ما يرتتب 

  عليه من املفاسد واآلثام .

  مية: أن اإلنسان مؤمتن على نفسه.ومن فوائد اآلية الكر 



   ؟ فعل ماضي مبين :تكمل إعراب املثال: قام: الشيخ

  على الفتح؛ : الطالب

  زيد ؟  :الشيخ

  زيد خرب؛ : الطالب

  ؟ ا فاعل، فاعل مرفوع؛ وعالمة رفعه ويش يسوي زيد إذا قلنا قام زيد ويش يسوي ؟ قائم إذ :الشيخ

   ؛: الفتحةالطالب

  الرفع يكون فتحة ؟  :الشيخ

  : بالضم, الطالب

  عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره . :الشيخ

  طيب لو قلت: قام زيدا؛ يصلح ؟ 

  ال؛ : الطالب

  أليش ؟ ألنه فاعل والفاعل الزم يصري مرفوع؛ متام . :الشيخ

أولئك جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها األنهار  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة خالدين فيها ونعم أجر العاملين 

المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين إن 

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ 

  اء واهللا ال يحب الظالمين )) .منكم شهد

أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم جنات  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: : الشيخ

  تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )) .

أنهم إذا فعلوا فاحشة   ((ومنها: املشار إليه ما من سبق من املتقني املتصفني باألوصاف اليت مسعتموها من قبل؛ 

د منها أو وشيئا مما وذكرنا تفسري اآلية هذه وما يستفا أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا اهللا  لذنوبهم ))

  يستفاد منها.

إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  ((فمن ذلك، من فوائدها: سرعة انتباه هؤالء عند فعل الذنوب؛ لقوله: 

جتب  ,نعم :؟ اجلواب أي يبادرون بالتوبة؛ واملبادرة بالتوبة من صفات املتقني؛ وهل هي واجبة اهللا ))ذكروا 



هذا فيجب أن يتوب إلنسان ال يدري مىت ينزل أجله؛ وعلى ألن التوبة إذا نزل األجل ال تقبل، وا ,املبادرة بالتوبة

  اإلنسان من ذنوبه فورا بدون تأخري .

  ة: أن الذنوب تنقسم إىل قسمني: فواحش وما دوا؛ من فوائد اآلية الكرمي

  ذكرناها ؟ : الطالب

  طيب . ,ذكرناها: الشيخ

وقد سبق لنا بيان  ذكروا اهللا )) ((من فوائد هذه اآلية: أن ذكر اهللا عزوجل سبب للتوبة والرجوع إىل اهللا؛ لقوله: 

  وجوه هذا الذكر؛ ما هي ؟ 

  ؛ بالفعلاللسان وذكر بالقلب وذكر بذكر : الطالب

  ؟ نعم طيب . اجلوارح: بالشيخ

فاستغفروا  ((؛ استغفار هؤالء املتقني لذنوم؛ لقوله: أم يبادرون بالتوبة وسبقمن فوائد هذه اآلية الكرمية: 

فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة: عجز أولئك القوم الذين يقولون إن اهللا غفور رحيم وال  لذنوبهم ))

هو نفسه ال يستغفر؛ وإذا   هلكنو غفرون اهللا؛ فإن بعض املذنبني إذا يته عن الذنب قال: اهللا غفور رحيم؛ يست

بل إذا كان اهللا أمر نبيه عليه الصالة والسالم أن يستغفر فما بالك مبن دونه؛  ,كان هؤالء السادة يستغفرون رم

  إن اهللا كان غفورا رحيما )) . واستغفر اهللا واستغفر لذنبك )) (( ((قال اهللا تعاىل: 

ومن يغفر الذنوب إال اهللا  ((من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ال أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إال اهللا؛ لقوله: 

  ويتفرع عليها: أن ال تعتمد على أحد يف مغفرة الذنوب أو طلب املغفرة وإمنا يكون اجتاهك إىل اهللا عزوجل . )).

  ال يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون . هؤالء السادة املتقني ومن فوائدها: أن

فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب  مث أذنب فاستغفر مث أذنب فاستغفرومن فوائدها: أن الرجل إذا أذنب فاستغفر 

لوا؛ مل يصروا عليه وهم يعلمون؛ مل يقل: ومل يعيدوا ما فعو  ولم يصروا على ما فعلوا)) ((منه؛ ألن اهللا قال هنا: 

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال  ((استغفر فإنه يغفر له كقوله تعاىل: إذا كان كلما أذنب  واإلنسان

ولكن جيب أن ال يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على  تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))

ذا االستغفار ال يفيده؛ لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه، واإلنسان بشر الرجوع؛ فإن كان كذلك فإن ه

مهما عملت ومهما تكرر منك  :؛ فنقولارمبا تغلبه نفسه يف املستقبل فيفعل املعصية مع أنه قد استغفر منه

  مادمت تستغفر فإن اهللا تعاىل يغفر لك .الذنب 



ولم يصروا على ما فعلوا وهم  ((على الذنب وهو عامل به؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: توبيخ من أصر

ألن إصراره عليها يدل على اونه  على املعصية الصغرية جيعلها كبرية,وهلذا قال العلماء: إن اإلصرار  يعلمون ))؛

  مبن عصاه .

خوذة من قوله: أوالء، أولئك هنا إشارة وخطاب؛ اإلشارة مأ أولئك جزائهم مغفرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

واخلطاب يف قوله: أولئك الكاف؛ وجيب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم اإلشارة يكون حبسب املشار 

ب، مث إذا كانت حبسب املخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على إليه؛ وأما كاف اخلطاب فبحسب املخاطَ 

ومجعا وإفرادا ؟ أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو مجعا أو مثىن الفتح ؟ أو تكون حبسب املخاطب تذكريا وتأنيثا 

   مثىن ؟؛ يف هذا ثالث لغات للعرب: ؟ وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو مجعا أو

ذلك ختاطب اثنني فاملعىن أنك  إذا قلت:اللغة األوىل: أا الزمة للفتح باعتبار أن املخاطب اسم جنس ف

الثاين: أا بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث باعتبار جنس الشخص؛ و  الذكور؛ أوختاطبهما باعتبار جنس 

مطلقا؛ ويش معىن اإلطالق ؟ حال التثنية واجلمع واإلفراد؛ والثالث وهو األفصح: أا حبسب املخاطب مطلقا؛ 

بامليم تقرتن بامليم،  ذكور فهية عافإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردا؛ إذا كان مثىن فهي بالتثنية؛ إذا كان مج

 ذلكما مما علمني ربي )) ((ألا ختاطب مجاعة النسوة؛  ذلكن ))قالت ف ((مجاعة إناث تقرتن بالنون؛ 

 أولئك جزائهم )) ((ذكور؛ هذا هو األفصح؛ فهنا يقول: خياطب مجاعة  ذلكم خير لكم )) ((خياطب اثنني؛ 

يعين أولئك املتقون  ,خاطب؛ فاخلطاب لواحد واإلشارة جلمعيعين أولئك أيها امل ,؟ لواحد أولئك اخلطاب ملن

يكون ا النجاة من  مغفرة من ربهم )) ((على عملهم أي ثوام ومكافئتهم  جزاءهم )) (( أيها املخاطب:

أي عفو وجتاوز عن  مغفرة من ربهم )) ((يكون ا حصول املطلوب يف جنات النعيم  وجنات )) ((النار 

ومنازل  ,جنات مجع ألن اجلنة درجات كثرية وجنات تجري من تحتها األنهار )) ((الذنوب وسرت عن اخللق 

الجنة يتراءون الغرف  أن أهل  متنوعة خيتلف الناس فيها حبسب أعماهلم؛ وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم

: ( يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال ينالها غيرهم قال : ا الكوكب الدري الغابر في األفق؛ قالو  كما نتراء

؛ هذه املنازل خيتلف الناس اللهم اجعلنا منهم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلين )

ؤوس مسامة الر فوق نرى الكوكب الدري املضيء الغابر يف األفق بعيد جدا ليس ما مثل  يراءوافيها؛ أهل اجلنة 

بل هو بعيد؛ فهي درجات وهلذا جتمع؛ وأعلى ما فيها الفردوس ألن فوقه عرش اهللا جل جالله، وهو وسط اجلنة 

ووصف اهللا بأا جنات ألن فيها  وجنات تجري من تحتها األنهار )) (( :وأعلى اجلنة ومنه تفجر أار اجلنة

ها؛ ألا أعظم من أن ن يدرك اإلنسان كنهها وحقيقتفهي دار ال ميكن أ ,من أنواع النعيم ما ال خيطر على البال



وقال اهللا تعاىل يف احلديث  )) فال تعلم نفس ما تخفي لهم من قرة أعين ((تنا؛ قال اهللا تعاىل: تدركها خميل

  . أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ) (القدسي: 

أي من حتت قصورها وأشجارها ال من حتت  :من حتتها قال العلماء األنهار ))تجري من تحتها  ((وقوله: 

أرض اجلنة إال أا ل يف قعر؛ ولكنها متشي على سطح أرضها؛ ألنه لو كان من حتت أرضها لكانت يف األسف

دود ار جتري بال أخوقد ورد يف احلديث أن هذه األ تجري من تحتها األنهار )) ((حتت القصور واألشجار 

  ذلك يقول ابن القيم يف النونية:وبال حفر؛ ويف 

  سكها عن الفيضان ؛ خدود جرت    سبحان ممأارها يف غري أ

إلنسان حيث أراد اومع هذا جتري حيث أراد  ,جتري على األرض بدون أن يكون هلا أخدود يعين سواقي أو حفر

.  

فيها أنهار من  (( :وقد بني اهللا تعاىل يف سورة القتال سورة حممد أا أربعة أنواع ,مجع ر (( األنهار ))وقوله: 

 رأا ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ))

 , فإنه إذا تأخر وأبطأاخبالف ماء الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغري  ,من ماء غري آسن يعين ال يقبل أن يكون آسنا

إذا زادت عن  ,خبالف ألبان الدنيا فإا تتغري أنهار من لبن لم يتغير طعمه )) ((تغري؛ أما ماء اجلنة فال يتغري؛ 

لذة وليس فيها غول وال هم عنها ينزفون، ال توجع  أنهار من خمر لذة للشاربين )) ((املدة تغريت وفسدت؛ 

ليس  ,عسلالأار من  أنهار من عسل مصفى )) ((د ما يكون من اللذة؛ الرابع: وأش ,الرأس وال تغتال العقول

  ولكنه من عسل مصفى. ,مشعا رصفها أو أكثنمن عسل النحل الذي يكون 

؛ وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا اخللود خلود تأبيد؛ أي ما كثني فيها مكثا طويال خالدين فيها )) ((

اجلملة هنا  ونعم أجر العاملين )) ((ة على أا أي اجلنة مؤبدة مبا فيها من النعيم؛ وقد أمجع علماء أهل السن

وجعله ذو الفضل  ,؟ على هذا األجر العظيم؛ وأجر العاملني أي ثوام يشناء على إإنشائية للمدح والثناء؛ الث

نة ملن ؟ املنة هللا عزوجل أوال ملوإال فا ,واإلحسان أجرا ليكون اإلنسان مطمئنا على احلصول عليه إذا قدم العوض

هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ((آخرا؛ لكن مين علينا واحلمد هللا بالعمل مث مين علينا ثانيا باجلزاء، ويقول: و 

الذي أحسن إلينا ـ هو اهللا حيسن إلينا مع أنه ـ و  نا أنجزاؤ فإذا أحسنا ف ,سنون استقالال وابتداءاحملكأننا حنن   ))

 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا )) وكان سعيكم مشكورا )) (( ((أوال وآخرا؛ كذلك يقول: 

سبحان اهللا مين علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه مث يشكرنا عليه؛ هذا غاية الفضل واإلحسان من اهللا 

  عزوجل.



نقول يف إعراا أن  نعم أجر العاملين )) ((؛ وقوله: ألجر العظيمالذين يعملون هلذا ا نعم أجر العاملين )) ((

  أجر فاعل واملخصوص حمذوف تقديره: نعم أجر العاملني هو أو اجلنة، كما قال الشاعر:

  نة       فيها األماين واملىن واملنة ؛اجلنعمت جزاء املتقني 

  جزاء ال يدركه اإلنسان بتصوره ألنه أعظم مما يتصور .يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: بيان جزاء املتقني، وأنه 

فباملغفرة  مغفرة وجنة )) ((؟ من قوله:  وفيها : أن جزائهم متضمن حلصول املطلوب ودرء املكروه؛ من أين يؤخذ

  درء املكروه، وباجلنة حصول املطلوب .

للمرء من أعظم الثواب؛ فال تستغرب أن تكثر من سؤال املغفرة،   اهللا عز وجلومن فوائد هذه اآلية: أن مغفرة 

سبحانك  (: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما نزلت عليه سورة النصر يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده

  .)اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

من النعيم  تجري من تحتها األنهار )) ((ومن فوائدها: بيان حال اجلنات اليت وعدها املتقون وما يصوره قوله: 

  العظيمة .

  وقد دلت النصوص أن هذا التخليد أبدي . خالدين فيها )) ((من فوائدها: أن أهل اجلنة خالدون فيها؛ لقوله: 

أعظم شيء وقد أثىن  تعاىلومن فوائدها: عظم هذا األجر؛ ألن العظيم إذا أثىن على شيء دل على عظمه، واهللا 

  . يمالنعهذا على 

ي البد من زاء أجرا مبنزلة األجر احملتم الذومن فوائدها: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده، حيث جعل هذا اجل

  أن يناله العبد .

) لن يدخل الجنة أحد بعمله  (قال قائل: كيف جتمع بني هذه اآلية وبني قوله صلى اهللا عليه وسلم:  فإذا

 لن يدخل الجنة أحد بعمله(  :قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ): ( وال أنت يا رسول اهللا قال  :قالوا

  , عوض عما قاموا به من العمل !وظاهر اآلية اليت معنا أن هذه اجلنة اليت أعدت هلم أجر هلم، )

أي على  لن يدخل الجنة أحد بعمله ) (واجلواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

ملكافئة أي أن اجلزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه؛ وأما على أنه سبب من األسباب ولكن اهللا بفضله سبيل ا

ولو قوبلت بنعم اهللا مل تكن شيئا، مل تكن شيئا؛ لو أنك مجعت  ,جعله مبنزلة العوض فهذا ثابت؛ فأعمالنا سبب

لشيء؛ النفس لو  يال جدا وال ينسبالعمل ؟ ما هو أقل ضئنعم اهللا عليك وقارنت بينها وبني عملك لكان 

ه لكن يبذل كل ما ميلك من أجل زوال هذه احملنة؛ كذلك البول، الغائط، السمع، أصيب اإلنسان بضيق يف نفس

  البصر، إىل غري ذلك؛ نعم كثرية ال يقابلها العمل؛ وقد قال بعض الشعراء:



                                   علي له يف مثلها جيب الشكر      ن شكري نعمة اهللا نعمةإذا كا

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله     وإن طالت األيام واتصل العمر

وقليل من عبادي الشكور  ((ألننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت اهللا فهي نعمة ألن اهللا قال:  ؟ صحيح هذا

قلنا هي نعمة حتتاج أيضا إىل شكر آخر؛ فإذا وفقت  روا نعمة اهللا، مث إذا شكرت اهللاوما أكثر الذين كف)) 

  لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة حتتاج إىل شكر وهلم جرا؛ وهلذا قال:

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله       وإن طالت األيام واتصل العمر ؛ 

   ؟لتوبة يف هذه احلال د فهل تنتقض انفسه أن يعو  هراودتوب ويعزم أن ال يعود وبعد فرتة تإنسان ي : أحياناالسائل

  ال ما تنتقض؛ : الشيخ

   ؟ اصيأصر على املع: السائل

كأنه ليس بذنب؛ أما اإلنسان الذي يتوب مث تغلبه نفسه و صر الذي يبقى على الذنب ذي يما أصر، ال: الشيخ

ويفعل املعصية فهذا ليس مبصر ؛ وهلذا ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أن رجال أذنب فاستغفر  ,يف املستقبل

علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد ( : اهللا مث أذنب فاستغفر مث أذنب فاستغفر فقال اهللا تعاىل 

، وكلما استغفر عاد فأذنب ال يعيد يبطل فكون اإلنسان كلما أذنب استغفر غفرت لعبدي فليعمل ما شاء )

  األوىل .توبته 

كيف : الشيخ هي مجلة إنشائية فكيف يصح كوا خربا ؟ نعم أجر العاملين )) ((ذكرنا يف قوله تعاىل: : السائل

  يكون خربا ؟ 

   ملة خربية ما تكون خربا ؟: اجلالسائل

, نقول كون خرب مبتداء، هي صيغتها صيغة اخلربنعم أحسنت؛ ملا كانت صيغتها صيغة اخلرب صح أن ت: الشيخ

  مثل بئس .  , لكن هي املقصود ا إنشاء املدحر فاعلنعم فعل ماضي وأج

ألنه قال اهللا سبحانه وتعاىل صدر  الجنة بعمله ) يدخل أحد ال ( :شيخ هذه اآلية ما تؤيد احلديث: السائل

ذه األعمال  جيازيهممبغفرته اجلنة مث  فيكون األول يدخلون جزاءهم مغفرة من ربهم وجنة )) (( :اآلية مبغفرة

   الدرجات ؟برفعهم 

  ظاهر اآلية أن اجلنة هي األجر؛ ألنه ما ذكر إال جنات جتري من حتتها األار فقط.: الشيخ

 ال يؤاخذ بذنبه ؟هل اجلاهل  وهم يعلمون )) ولم يصروا على ما فعلوا ((قلنا إن قوله: : السائل

  أن اجلاهل ال يؤاخذ بذنبه وهو صحيح . القاعدةصحيح أخذنا  ,أي نعم: الشيخ 



هل  ) كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ...: السائل

  ؟البد لإلنسان أن يفعلها لكبرية مقدمات اأن  فيه دليل على

اإلنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يغض من  إنمعناه يعين  ,ما هو على كل حال: الشيخ

لو لم تذنبوا لذهب  ( ,كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ) ( :بصره؛ لكن البد لبين آدم من خطأ

  اهللا بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر لهم ) .

مع أن املصرون على الصغائر خيتلفون جدا  ,من الكبائراملصر على الصغرية قلنا اإلصرار على الصغرية : السائل

   ؟ ...حبرمات اهللا  منهم من يستهني

ال ما هو بسواء ـ بارك اهللا فيك ـ حىت الكبائر ليست سواء؛ إذا قلنا كبرية معناه أا يف ضمن الكبائر : الشيخ

احلة وجدا ختتلف، الكفر نفسه لكن الكبائر ختتلف؛ ليس شيء من األعمال إال خيتلف؛ إن أتيت األعمال الص

ف؛ النظر إىل املرأة ؛ الصغائر أيضا ختتلختتلف أكرب الكبائر ووسط الكبائر؟ الكبائر  خيتلف؛ أليس كذلك

  شهوة مثال من الصغائر، ومسها من الصغائر، وأيهما أعظم ؟ املس أعظم .األجنبية ب

تاب قد توبته علما بأنه اهللا قبل فهل ي البعض, ها ومل يتب عنعاصي إذا تاب عن بعضامل: الذي يفعل السائل

   عاصي الصغرية وترك الكبرية ؟بعض املعن 

   أظن هذه مرت علينا .: الشيخ

؛ ؟ فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو ال ,مر علينا أن العلماء اختلفوا إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر

إن كان الذنب  :؛ ومنهم من قالتقبل مطلقا :نهم من قالوم ؛ال تقبل :؛ منهم من قالاذكرنا أن يف هذا خالف

وإن كان من غري جنسه قبلت؛ فمثال إن  ,الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإا ال تقبل

تاب من غش الناس يف البيع لكن غشهم يف اإلجارة؛ هذا الذنب جنس واحد وإن اختلف حمل الغش؛ املهم 

والصحيح أا تقبل؛ إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على جنسه؛ ولكنه ال  ,ماءثالثة أقوال للعل افيه

إن اهللا يحب التوابين ويحب  ((يستحق الوصف املطلق يف مدح التوابني يعين ال يدخل يف مثل قوله تعاىل: 

  .إمنا يقال هذه توبة مقيدة  )) المتطهرين

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم 

مؤمنين وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا 

  )) . داء واهللا ال يحب الظالمين وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرينويتخذ منكم شه



ولم يصروا على ما  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ أظن أننا مل نكمل الفوائد ؟ إىل آخره ؟ طيب : الشيخ

  فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاءهم جنات )).

يروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) قد خلت من قبلكم سنن فس ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

الفعل فعل املاضي تفيد التحقيق؛ وإذا دخلت على المجلة حمققة بقد ألن قد إذا دخلت على  قد خلت )) ((

 ((تفيد التقليل؛ وقد تفيد التحقيق بالقرائن؛ فقول القائل: قد جيود البخيل؛ هذه للتقليل؛ وقوله تعاىل:  املضارع

كقول   ,هذه تفيد التحقيق؛ أما إذا دخلت على املاضي فإا تكون للتحقيق م اهللا المعوقين منكم ))قد يعل

  املقيم: قد قامت الصالة .

واملراد  ,؛ والسنن مجع سنة وهي الطريقةاخلطاب هلذه األمة من قبلكم سنن )) ((أي مضت؛  قد خلت )) ((

أفلم يسيروا في األرض فينظروا   ((ا سنن اهللا عزوجل يف املكذبني حيث يأخذهم ويدمرهم، كما قال تعاىل: 

يعين  دمر اهللا عليهم )) ((قال:  كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثالها ))

  من هذه األمة. وللكافرين أمثالها )) ((أهلكهم وأبادهم؛ 

سنة وهي الطريقة واملراد ا طريق اهللا تعاىل يف املكذبني للرسل حيث تكون عاقبتهم اهلالك والدمار إذا سنن مجع 

.  

عطف مجلة على مجلة؛ وسريوا فعل أمر من  ,الفاء هنا للرتتيب وهي عاطفة فسيروا في األرض )) ((وقوله: 

أن يتفكر اإلنسان يف  ,؛ أما سري القلوب فهو بالتفكردامراد به هنا سري القلوب وسري األقالسري وهو املشي، وامل

وإنكم  ((سابقة عليه زمنا؛ وكذلك يتفكر يف األمم السابقة عليه مكانا، كما قال اهللا تعاىل: ال ,األمم السابقة

فاإلنسان يسري بقلبه ويسري بقدمه؛ أما سريه بقلبه فهو أن لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفال تعقلون )) 

يف عاقبة من مضى زمنا ويف عاقبة من مضى مكانا؛ فمثال ديار مثود موجودة اآلن، يفكر اإلنسان فيها يتفكر 

فينظر كيف كان عاقبتهم؛ السري بالقدم قد يكون أشد وقعا من السري  ,زمنا أو مكانا ؟ يفكر فيها مكانا وزمانا

السري بالقلب أعم وأمشل ألن اإلنسان يصل به  حق اليقني واملشاهدة بالعني؛ و القلب؛ ألن اإلنسان يصل به إىلب

  إىل ما ال ميكنه الوصول إليه بالسري قدما؛ أليس كذلك ؟ .

أي سريوا على األرض؛ ألن  ,ولكنها عند املفسرين هنا مبعىن على ,يف للظرفية سيروا في األرض )) ((وقوله: 

سيروا في  ((هر األرض؛ وقوله: اوإمنا يفيد السري على ظ ,لسري يف جوف األرض غري ممكن وغري مفيد أيضاا

أي  قد خلت من قبلكم سنن )) ((أي أرض من سبق؛ فأل هنا للعهد؛ للعهد املفهوم من قوله:  األرض ))

انظروا بعني بة المكذبين )) فانظروا كيف كان عاق ((سريوا يف أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم؛ وقوله: 



؟ ما مجيعا؛ فإن وصل إىل مكان هؤالء األمم فالنظر يكون بعني البصر وبعني  البصر أو بعني البصرية أو ما

البصرية؛ وإن مل يصل ولكنه فكر يف قلبه فالنظر يكون بعني البصرية ألن البصر ال ميكن أن يصل إليه وهو ينظر 

انظروا فعل أمر وهي تنصب املفعول به؛ لكنها علقت عن  ان عاقبة المكذبين ))فانظروا كيف ك ((يف قلبه؛ 

العمل ألنه وليها مجلة استفهامية؛ واجلملة االستفهامية إذا وليت الفعل املتعدي علقته عن العمل، علقته يعين 

  ل انظروا.يف حمل نصب مفعو  كيف كان عاقبة المكذبين )) ((منعته؛ وعلى هذا فتكون اجلملة يف قوله: 

فإن كيف اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب  ,تفصيال كيف كان عاقبة المكذبين )) ((أما إعراب 

ستفهام له صدر الكالم؛ فإذا وقع خربا وجب االألن  ,؟ واجب خرب كان مقدما، وتقدميه هنا واجب أو جائز

على الفتح يف حمل نصب خرب كان  مبينتقدميه، إذا وقع االستفهام خربا وجب أن يقدم؛ فهنا كيف اسم استفهام 

أي مآل أمرهم، عاقبة الشيء عاقبة المكذبين ))  ((ا مضاف إليه؛ فمعروف أ؛ وعاقبة امسها؛ وأما املكذبني 

ليه الشيء؛ واملكذبني هنا املراد م املكذبني هللا ورسله؛ فماذا كان عاقبتهم ؟ كان عاقبتهم ما يعقبه ويؤول إ

أرسلنا  فكال أخذنا بذنبه فمنهم من ((اهلالك والدمار؛ وعقوبتهم على حسب ذنوم، كما قال اهللا تعاىل: 

ا وما كان اهللا ليظلمهم أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقن عليه حاصبا ومنهم من

إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال  ((حاصبا مثل ؟ قوم لوط؛  مليهالذين أرسل اهللا إ ))ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

 . ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صاحل آل لوط نجيناهم بسحر ))


